
S A N D R A  D A U G I R D I E N Ė

I Š S I L A V I N I M A S

2019 m. Viešojo administravimo magistras (Mykolo Romerio universitetas)
2018 m. Keramika (Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras)
2016 m. Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (Lietuvos edukologijos universitetas)
2010 m. Filosofijos bakalauras (Vilniaus universitetas)

P R O F E S I N Ė  V E I K L A

2018 m. spalis – dabar 

2015 m. – 2018 m. spalis Kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė
Tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimas, koordinavimas ir įgyvendinimas
Edukacinių programų suaugusiems ir vaikams organizavimas ir vedimas
Centro rengiamų kalendorinių renginių organizavimas ir koordinavimas
Tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ renginių organizavimas,
užsienio folkloro ansamblių dalyvavimo koordinavimas

K A L B O S
                                           Lietuvių kalba – gimtoji
                                           Anglų kalba – C1
                                           Rusų kalba –  B1

BĮ VILNIAUS ETNINĖS KULTŪROS CENTRAS

2014 m. – dabar ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS
Ekspertė

Erasmus+ programos mobilumo projektų paraiškų ir ataskaitų vertinimas 
  (aukštojo mokslo ir profesinio mokslo sektoriai)

2012 m. – 2015 m. 
Vyriausioji specialistė

Studentų ir absolventų poreikius atitinkančių karjeros ugdymo veiklų
organizavimas ir koordinavimas (karjeros konsultavimo, karjeros informavimo,
karjeros vertinimo paslaugos, ugdymo karjerai mokymai, kitos paslaugos),
studentų praktikos organizavimas
Studentų praktikos organizavimas
Darbas LMTA studentų priėmimo komisijoje, komisijos pirmininko pavaduotoja

VŠĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA 

2010 m. – 2012 m. UAB TRANSCOM
Klientų aptarnavimo specialistė

Darbas tarptautinės kompanijos projekte anglų kalba. Klientų iš Didžiosios
Britanijos, Airijos, Belgijos bei Nyderlandų aptarnavimas, informacijos teikimas,
problemų sprendimas. Darbas su duomenų baze, telefonu su klientais 

Laikinai einanti pareigas direktorė
Įstaigos veiklos organizavimas, įstaigai pavestų funkcijų vykdymas, nustatytų
tikslų ir uždavinių įgyvendinimas teikiant kultūrinės ir edukacinės veiklos
paslaugas
Įsataigos strateginės veiklos planavimas ir koordinavimas
Bendradarbivimas su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, įstaigos atstovavimas
ir kt.

2018 m. lapkritis – dabar ETNINĖS KULTŪROS GROBOS TARYBA
Tarybos narė


